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MARJA BOGDA 
jedna z najpiękniejszych gwiazd 
polskich, kreuje głowną rolę 
w najnowszym filmie polskim 

„Młody las" 
którego premjera odbędzie się 

wkrotce w kinie „APOLLO". 



w poszu kiwa niu 
' Akcja 

• Tym razem w szranki staje 

aż 20 osób. Kobiety, mężczyźni, 

dzieci . Kto najbardziej fotoge 

niczny? Przyjrzyjcie się bli że j . 

Oto polski Harold Lloyd (1 ). 

Poza fotogenicznośc i ą odznacza 

się ten Pan nader ciekawym wy

razem twarzy. Dziewczynka oz

naczona pumerem 2 za chwilę 

się rozpłacze, jeżeli jej natych

miast nie przyznacie, że jest fo. 

togenicznem i rozkosznem ma 

leństwem . To samo da się po

wiedzieć o numerze 3, mimo, 

że ten uśmiecha się jeszcze. 

A teraz uwaga! Zasta nów

cie się dobrze nad te rn , której 

z trzech pięknych po ń (4, 5, 6) 

przyznać pierwszeństwo . Uprze

dzamy, że wybór będzie bardzo 

trudny i walka ostro. 

No następnej stro nie mamy 

całe bogactwo typów . .N! .N! 7, 

16, 17 to uczennice szkoły tań

ca artystycznego p. Ire ny Pru

sickiej, dokąd w swej gorl iwoś

ci poszukiwan ia nowych foto-

• 

trwa! 

11~1111 
genicznych twarzy zawędrował 

nasz fotograf. Zdjęcia dokona

ne w przerwie pomiędzy lek

cjami, przy bardzo słabem oś

wietleniu nie wypadły jaknojle

piej . Foto graf jednak zapewnia, 

że są to bardzn wdzięczne i 

fotogeniczne postacie. Mamy 

wrażenie, że się nie myli. 

Płeć silna jest liczn ie repre- . 

zentowono w bieżącym repor

tażu przez swoich wybitnych 

przedstawicieli. Proszę przyjrzeć 

się sympatycznym Panom Nr. 8 

i 9 lub charakterystycznej tworzy 

Nr. 13. Nie brok nawet „szwarc

charakteru", którym bezsprzecz

nie jest Nr. 17. A jak Wam się 

podo ba sztubacko poro (nume

ry 18 i 20)? Czy n ie jesteście 

zdania, że powinno się dla nich 

znaleźć miejsce w któ cym ~ z no

wych filmów polskich? Na za

kończenie „ polskie Boby le Roy", 

które czeka jeszcze na swego 

Chevalier'a . 
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W Im~ dobra filmu polskiego 
Nietrudnó jest narzekać na to, oo 

złe. Nietrudno jest wytykać błędy i 
sJabości. Zasługa może być wtedy, kie
dy głosy niezadowolenia połączą si~ 
w potężny chór: Gh cem y, aby fi 1 m 
polski zajął godne miejsce w 
produkcji światowej; 

· Nie wolno nam pozwolić na· to, aby 
w tej ważnej gałęzi przemy8łu; i pra
cy artystycznej, Polska stała w tyle 

za i:slneini państwami. To hasło mu:si 
na kaidyin kroku prżyświecać tym 
wszystkiin, którym dobro filmu pol
skiegi) leży na sercu. A takich jest o 
wiele więcej, niż skłonni bylibyśmyt · 
przypuszciać. 

Oddź~~. jakie rzucone przez nas 
hasło znalazło w społeczeństwie, liczne 
listy, . zapytania, rady; wreszcie podzię-

' kowania i p0winszowania, najlepiej 
świadczą .o tern, ilu Iudżi interesuje 
slę filmem polskim, ile możliwości i 
najlepszej woli istnieje w tym wzglę
dzie. Chcemy pospołu z tymi wszyst
kimi dźwignąć film polski na pożiom 
europejski: Powodzenie pie..Wszych 
kroków .zach~ca nas do dalszej pracy 
krok.ów _ zachęca nas dą dalszej pracy. 
R~ą>ne przez nas jako. pierwsze hasło 
posząldwania fotogenicznych twarzy i 
posąci spo~ało się z wielkim uzna
niem . sfer pq:emysłow() - filmowych, 
Wytwóqiie krajowe zainteresowały się 
bliżej q k:westją a w y t w ó r n i a L i b
k o .w - F. il m zdecy-dowała się na 
wet na zaangażowanie do na} 
bl.iższ.yc .h prac wyróżnione 
os.oby .f9togeniczne z pośród 
naszego repodażu. 

Tak więc idziemy naprzód. Po wy
walczeniu tych pierwszych postulatów 
ruszymy do dalszego ataku. Powtarza
my: 

Akcja w toku! 
Czytelnicy do apelu! 

Szukamy nowych fotoge
nicznych twarzy i postaci! 

Wyniki głosowania z .Ni 21 
Dnia 10 b. m. w lokalu Redakcji 

„Reportera Filmowego" wręczona zo· 
stała nagroda laureatce z N-ru 20. 

Nagrodzona okazała się p. Nina 
Kwiatkowska, tancerka - z dancingu 
„Bodega". 

Wyniki głosowania z N-ru 21 są 
następujące: 

W głosowaniu brało udział 1027 
czytelników. Najwięcej głosów padło 
na Nr. 2 (pionowe). Pierwsze miejsce 
z pośród dzieci otrzymała dziewczynka, 

numer 2, a trzecie Pani Nr. 4 (piono
we). Pozostałemi głosami podzieliły 
się Nr. Nr. 3 (pionowe), 3 (poziome) 
1 (u dołd) i 3, 4 (dzieci). 

Wobec małej różnicy głosów po· 
między pierwszą a drugą qagrodą zmu
szeni byliśmy wyznaczyć jeszcze jedną 
premję. Flakon wody kwiatowej firmy 
„Oilot" przyznany został Pani, numer 
2 (pionowe), zaś dziewczynka z torni
strem, jako pilna uczennica otrzyma 
wieczne pióro marki Golden Arrow. 

Zdjęcia fotogenicznych twarzy i postaci, które zamieszczamy powyżej i na 
okładce, opatrzone są kolejnemi numerami {w serjach). Czytelnicy nasi zechcą po
dać, która z tworzy, bądź f)Ostaci wydaje im się najciekawszą, lub najoryginalniej
szą. Numer na który pcidnie najwięcej głosów otrzyma upominek z Fabryki 
Perfumeryjnej „GILOT". 

U w a g a : Poniższy KUPON po wypełnieniu należy wysłać pod adresem : 
,,,REPORTER FJLMOWY", Warszawa, Złota 32. 

Imię i Nazwisko„ ................. , .................................................. . 

Nr ... „ ...... Serja ...... . 



Kobiety w życiu Chaplina 
Dziwacznie wykręcone buty, o roz

wiązanych sznurowadłach, podarty me
lonik głęboko na czoło nasadzonyi. i la
seczka bambusowa w ręce - oto on
Charlie Chaplin. 
Włóczęga, nicpoń, niezaradny i roz-,• 

brajający w swej dziecięcej naiwności.„ 
Smiech przez łzy - to ·on - Charlie: · 
Chaplin. 

Przystojny, zlekka szpakowaty pan 
o zamyślonych oczach i jasnym uśmie
chu - oto on - Charlie Chaplin. 

Bożyszcze kobiet. 
Za. tym wynędzniałym, niezdarnym 

piinem w meloniku sza l ej ą tłumy. Sza
leją kobiety wszystkich narodowości, 
klas i warstw. Kochają si ę w nim i ma
rzą w snach. Ten w życiu-przystojny 
i elegancki wzbudza również wiele za
chwytów. A jednak Chaplin nie jest 
szczęśliwy-właśnie z powodu kobiet. 
Ten, który jak rzadko kto potrafi 
rzucić pod stopy ukochanej przez sie
bie kobiety sławę, mają tek i bezgra
niczne uwielbienie , ten właśnie dziw
nym splotem zdarzeń nie znalazł szczę-

. ścia w miłości. 
Pierwsza jego miłość to miss Edna 

Purwiance. Zrównoważona i inteligent 
na umiała dzielić smutki i radości swe
go wielkiego przyjaciela. Milczała, kie
dy Charlie pragnął spokoju, umiała 

być we$ołą i _dowcipną, kiedy był w 
dobrym humorze. Dlaczego nie pobrali 
się - trudno powiedzieć. Ku zdziwie· 
niu wszystkich Chaplin począł nagle 
obdarzać względami 16-letnią Mildred 
Harris. Godzinami wystawał na desz
czu przed drzwiami .studjo, gdzie jego 
bogdanka grała podrzędne rólki. Dwa 
lata trwał szczęśliwy okres narzeczeń· 
stwa. Pobrali się we wrześniu r. 1917, 

aby po krótkim czasie rozejść się. Pa
·~i Mildred, (wyposażona zresztą w so
witą rentę) wkrótce po rozwodzie 
publikowała w prasie następujące oś
wiadczenie: 

„Zaraz po ślubie Charlie zaczął mnie 
l ekceważyć. jego dziwactwa stały się 
niemożliwe do zniesienia. Zostawiał 
mnie cały tydzień samotną, sam zaś 

Miriam Hopkins i Bing Grossby w filmie z życia studentów 
p. t. „Miłość dla początkujących" 

Fot. Paramount 

cały ten czas spędzał na plaży lub 
grywał na skrzypcach. 

Wywody te świadczą o dziwnym e• 
goizmie zarówno autorki jak i jej by· 
łego męża. Chaplin w pracy swej stał 
się egoistą. Zapominał o wszystkich; 
nawet o najbliższych i najdroższych. 
Młodziutka Mildred, zaś, w swej próż
ności nie chciała zrezygnować ze swych 
drobnych ambicyjek. 

Smutne doświadczenie nie powstrzy
mało jednak .Chaplina od pówtórze· 
nia znów nieudanego eksperymentu. 
W r . 1924 żeni się z szesnastoletnią. 
Littą Grey. Ta druga jego małżonka 
widać również nie była przygotowana 
do podjęcia trudnycl) obowiązków mał· 
żeńskich. Po kilku latach pożycia na· 
stępuje rozwód' i znów p. Litta otrzy
muje sowitą rentę. 

Na uwagę zasługuje stosunek Cha· 
plina do Poli Ne.gri. Znakomitą naszą 
rodaczkę poznał Charlie w Berlinie w 
r. 1921 w dancingu „Palais Hemroth". 
Wrażenie, jakie Pola Negri na nim 
wywarła było ogromne. Tego wieczoru 
notuje on w swym pamiętniku. 
· „Pola Negri jest wybitnie piękną 
kobietą. Jest ona Polką i to typowo 
piękną Polką. Włosy, cera i ciśnie· 
wająco białe zęby składają się na nie
zwykłą całość. Kiedy wchodzi na. salę 
wszystkie oczy zwra,cają się ku niej". 

Całkowicie pod jej urokiem Chaplin 
uczy się niemieckiego, aby porozumieć 
się ze swą ukochaną bez pośrednictwa 
tłumaczy. Jako narzeczeni przybywaj'ą 
do Ameryki i tu wkrótce następuje zer
wanie. To niewątpliwie gorzkie roz
czarowanie nie powstrzymało jednak 
Chaplina od drugiego małżeństwa, ·o 
którem mowa już była powyżej. · 

Nie dziwi nikogo, że tym razem Cha
plin długo namyśla się za.nim . poraz 
trzeci wstąpi w związki małżeńskie., 
Kandydatką jest Paulette Goddard, kt9 
ra jednocześnie jest jego partnerką .w 
filmie. Slub przypuszczalnie odb.ędzle 
się w najbliższym czasie w Paryżu, 
dokąd oboje wkrótce ma,ią się · udać. 
Miejmy nadzieję, że tym razem wyb6,t 
będzie s_zczęśliwy i Charlie Chaplin, 
wielki człowiek o zbolałej duszy, znaj
dzie wreszcie · szczęście, którego wszys
cy mu gorąco życzymy. 

D. Lubelska. 
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· Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

Sz. Czytelniczkom i Czytelnikom oro~ przyjaciołom 

_naszego pisma składamy życzenia 

W E S O Ł Y CH Ś W I Ą T 

Jakie now·e filmy 
-ujrzymy wkrótce na ekranie 

Min. Spraw Wewnętrznych ocenzurowa
:ro i dopuściło do wyświetlania następują
ce filmy: 

DOZWOLONE DLA MŁODZIEŻY: 
,,Cz ar n a Perła", wytwórnia „Urania

film" z Reri i (Bodo. 

„Los kanarka", „Wiluś skautem", „Wi
luś u sułtana", „Poco pracować", dodat
ki jednoaktowe wytwórni „Metro Go!dwyn 
Mayer". 

„Groźne spo~kanie", „Kopciuszek"; „Baj
ka o kraśnoludkach", wytwórni „Uniwersał' 

„W ·1asach Poliucia i Białowieży", do
datek w barwach naturalnych wytwórni 
„Szczepanik-Film". 

„Teraz i zawsze" z Shirley Temple, Ga
ry Cooperem i Carol Lombard, wytwórni 
„Par~ntount". · 

„Echa wl ~ikiej przeszłości", dodatek na
ukowy . wytwórni „Fox". 

„Mecz footballowy Kraków - Berlin", 
wytwórni „Fox". 

- ~Slub ks . .. Jerzego z .ks. Maryną", wy
twóriii_ „Fox". 

„}ulika", wesoła komedja wytwórni -
„Froelich-Film", Berlin. 

„Ja się brzydzę brydżem", wytwórni Pa
ramount. 

ZABRONIONE DLA MŁODZIEŻY: 
„Stworzona dla całowania", wytwórni 

„Metro Goldwyn Mayer". 
Pozatem centralne biuro filmowe dopu

ściło do wyświetlania publicznego nastę

pujące .filmy, _1dozwolone dla młodzi eży: 
Pieśń zdobywa świat, Tragiczna próba, 
Miasto duchów, Wszystko żart, Nie graj 
w brydża z własną żoną, Rodzina Rotszyl
dów, Katalonja, Kuzyn z Ameryki i Na 
straży wielkiego dziedzictwa, oraz zabro
nione dla młodzieży: Pościg za cieniem i 
Pieśń dla ciebie. Filmy te ukażą się wkrót
ce · na zeroekranach warszawskich. 

Paramount angażuje 
JANA KIEPURĘ 

Znakomity nasz rodak JAN KIEPU
RA podpisał . kontrakt z wytwórnią 
„Paramount". Już w pierwszych 
dniach maja, Kiepura opuszcza Euro
pę i wyjeżdża do Hollywood, gdzie 
wystąpi w dwóch filmach." 

Choinka ,Trzech Świnek" 
Fot. National 

REDAKCJA 

Film 
dróg 

szuka nowych 
reklamowych 

Jednym z najważniejszych atutów 
reklamowych filmu, - poza prasą i 
.afiszami, - był t. zw. forszpan (pro
ponowana nazwa polska - zwiastun) t, 
zn. wycięte z filmu pewne najciekaw
sze . sceny, połączone -0dpowiedniemi 
11:daniami reklamowemi i puszczone na 
ekra_n na jakiś czas przed premjerą fil
mu. Zasadniczo dobra ta idea, zn_udzi_ła 
się publiczności po jakimś czasie, bo 
„forszpany" zanadto były do siebie po
dobne, a zdania reklamowę zanadto 

bombastycz.ne. Doniosłą zmianę w tej 
dziedzinie wprowadziła wytwórnia.Me· 
tro_-Goldwyn-Mayer, traktując forszpa
ny,_ jako specjalne dodatki, nie wyci
nane z filmu jak dotychczas, lecz pro· 
dukowane równocześnie z filmem i 
pokazujące cały szereg scen, których 
niema na filmie. jednym z pierwszych 
takich wspaniale wyprodukowanych 
forszpanów, jest przygotowany do 
„Wesołej Wdówki". 

W forszpanie tym po całym szere
gu bardzo ciekawych scen z momentów 
produkcji i prób. - Po raz pierwszy 
w filmie ukazuj e s i ę Franciszek Le,lrnr, 
dyrygujący wielką orkiestrą złożoną ze 
stu dwudziestu osób. Lehar zwraca ' się 
też do publiczności całego świata, dzię
kując za nader serdeczne prz.yjęcie, ja· 
kiego doznaje od lat jego „Wesoła 
Wdówka". Forszpan ten jest reweJ;:icją 
w dziedzinie reklamy filmowej. 
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Zawsze naprzód-naszą dewizą! 
Wywiad z Dyrektorem A. GrDnsteinem 

Po powrocie z Paryża p. Dyr. A. Oriin
stein udzielił przedstawicielom prasy filmo
wej następującego wywiadu: 

- Podczas dorocznej swej podróży do 
Paryża, gdzie spędziłem parę tygodni ce
lem dokładnego zapoznania się z najnow
szą produkcją i zakontraktowania obrazów 
dla „Agefilmu", zwróci Iem uwagę na cha
rakterystyczną przemianę, jaka zaszła w 
gustach najszerszej publiezno§.ci. „Modne" 
do niedawna jeszcze .,t. zw. wielkie filmy 
wystawowe, rewjowe, ' operetkowe traq zu
pełnie powodzenie na rzecz filmów o bar
wnej treści, ,gdzie akcja toczy się żywo, 

gdzie widz ,razeni z bohaterami filmu prze
żywa ich dole i niedole. Filmy, 'które przy
wykliśmy nazywać „z łezką". 

- Czy przeglądał pan Dyrektor dużo 

filmów? 
- Tak jest. Jednym z pierwszych, które 

mi zademonstrowano by! film znanego re
żysera Maurice .Tourne'a p. n. „DWIE SIE
ROTY." i po tym obrazie, muszę wyznać, 
wszystkie inne wydały ·mi się już blade, 
nudne, jałowe. Byłem poprostu oczaro
wany wspaniałą grą i urodą odtwórczyni 
głównej roli Rosine Derene i jej partnerki 
Renee Saint Cyr, zachwycony treści<! fil
mu. Sledzilem z niezwykłą uwagą i ·przy
znam się, że ze wzruszeniem całą .akcję 

obrazu, poczem zadecydowałem - uśmie

cha się p. Dyrektor Oriinstein - ten, al
bo żaden! 

- f cóż? - pytamy. 
- Oczywiście ten! Postawiłem sobie za 

zadanie, kierując pracą w mym biurze, 
trzymać się zasady: zawsze naprzód, zaw
sze najlepsze filmy, cieszące się najwięk

szem powodzeniem. Ostatni dorobek „A
gefilmu" wskazuje, że trzymamy się ści-

~Ie zakreślonego planu. Rewelacyjny „King 
Kong", to szczyt powodzenia w historji 
ostatnich lat filmu, potem wspaniała „Mar
kiza Yorisaka" i wreszcie „Nędznicy", któ
re przypomniały kinom najlepszy okres pro
sperity. 

W tern .miejscu Dyrektor Oriinstein poka· 
zuje nam kilkanaście listów, z których 
przytaczamy kilka ciekawych, a charakte
rystycznych urywków: 

Kino „Nowości" Piotrków Tryb. - Z 
prawdziwem zadowoleniem uprzejmie komu 
nikuję WP„ że Ich film „Nędznicy" cie
szył się niebywałem powodzeniem, które 
przeszło najśmielsze nasze oczekiwania„. 
dużo takich filmów jak „Nędznicy" a kry
zys w przemyśle kinematograficznym nie 
będzie istniał. 

Kino „Apollo", Białystok . - Film ten 
(„Nędznicy") przeszedł kasowo narówni z 
największemi przebojami ostatnich 2-ch lat„ 
gratulujemy trafnego wyboru filmów kaso
wych. 

Kino „Polskiego Białego Krzyża" w Siedl 
cach. - Z prawdziwą przyjemnością chce
my podkreślić, że oba te filmy (Nędznicy 
i Markiza Yorisaka) należy zaliczyć do 
tych, które specjalnie zasługują .na wy• 
różnienie.„ Cieszyły się wyjątkowo dużem 
powodzeniem i osiągnęły u nas najwyż
szy poziom kasowy„. Są to perły tegoro
cznej produkcji. 

- Z prawdziwą satysfakcją cytuję te li
sty - mówi Dyrektor Oriinstein - mając 
tę świadomość, że w dzisiejszych ciężkich 
czasach kina na moich filmach osiągają 

sukcesy. Teraz daję „DWIE SIEROTY" i 
jestem pewien ich powodzenia w Polsce, 
równie wielkiego jak i na całym świecie. 

Malowniczy widok wioski afrykańskiej z filmu „Napad na Kongo''. 
Fot. National 
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„Wiosna narciarzy" 
Realizator „Białego Siadu", Adam Krzep

towski, kocha .góry, narty i śnieg. 
Tę gorącą jego miłość do Tatr wyczuwa 

się we wszystkich jego pracach, zwłasz

cza zaś w najnowszym krótkometrażu pt. 
„Wiosna Narciarzy". 

Na tle przepięknych krajobrazów wi
dzimy elitę narciarzy z Czechem, Bujakiem, 
Orlewiczem i Marusarzami na czele„. Sko
ki, zjazdy, pościg za uciekającą nartą i cie
kawie ujęta przeprawa na krach przez je
zioro Tatrzańskie. 

Dina Oleńska i Orlewicz w „Wiośnie 
Narciarzy" na lewo Adam Krzeptowski. 

Na taki temat i zdjęcia pozwolić sobie 
mógł tylko wszechstronny narciarz - ja
kim jest Krzeptowski. 

Muzyka i teksty inż . W. Bugayskiego 
zasługują na osobne zainteresowanie. Są 
one dobrze d~stosowane do obrazu. Tan
go „Z tobą" (znane radjosłuchaczom) - i 
„Marsz Narciarski" ,odbiegają daleko od 
szablonu i wnoszą ,nowy pierwiastek dó 
muzyki filmowej . 

Zmontowana przez J. Sidorowicza, we-
dług wzorów sowieckich, „Wiosna" posia
da dobre tempo wprost pedantyczny 
synchron. 

Film ma i , wielką wadę, mianowicie tę, 

że jest tylko„. krótkometrażem. l 
Z pokazu wynosimy jedno wrażenie, a 

raczej życzenie: Pragniemy obejrzeć peł

noprogramowe „białe szaleństwo" umiło

wanych przez Krzeptowskiego gór, nart 
i śniegu! D. L. 

„„„„„„„„ .... 
Nowa kreacja 

fredrica Marcha 
Po ukończeniu filmu z Anną Sten, reży

ser Rouben Mamouljan, najulubieńszy 

dziś amant filmowy Fredric March rozpo· 
cznie nakręcanie nowego filmu dla United 
Artists. Nowa kreacja Fredrica Marcha bę
dzie zupełnie odmienna od tych, w jakich 
widzieliśmy tego artystę, łączącego w so
bie rzadko spotykaną (męską urodę z ol
hrzymim talentem aktorskim. 

Jak donoszą z Hollywood, dla Fredńca 

Marcha przeznaczono główną rolę w fil. 
mie „Zew krwi", osnutym na tle najpięk
niejszej powieści Jacka ,Londona. Znając 

wielki talent Marcha, możemy być pewni, 
że„ „Zew krwi" będzie nowym jego auk
cesem. 
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KAROL FORD 

Policja 
Policja filmowa dzieli się zasadniczo 

na dwie kategorje: na policję mundu". 
rową 'i policję tajną. Inne katego;rje, 
jakie rozróżnia administracja, nie wchQ 
dzą tutaj w rachubę, ponieważ w filmie 
decyduje wyłącznie strona wzrokowa: 
czy występujący aktor jest w mundu
rze, czy też nie. 

Policja mund'urowa występuje szcze
gólnie w filmach amerykańskich i w 
filmach polskich, .tajna raczej w obra
zach produkcji francuskiej. 

Ameryka wyprodukowała szereg fil
mów, sławiących męstwo i bohaterst
wo amerykańskiej policji; w naszej pa
mięci żywe są jeszcze postacie sympa
tycznych policemanów, zwłaszcza w in
terpretacji Ralpha Lewisa i nieżyjące
go już franka Curriera. Co do produk
cji francuskiej, dobrą ilość tajnych agen 
tów „skonsumował" nieodżałowany re 
żyser Louis feuillade w swoich licz
nych romans-cinema. 

Pomówmy jednak o naszej rodzimej 
„P. P.". Z pewnością wielką zasługą 
polskiego filmu jest spopularyzowanie 
„bezimiennych bohaterów", przed któ
rymi przeciętni obywatele przeważnie 
drżeli, jako przed groźną „władzą". 

film polski, częstokroć nawet pełen 
błędów . i niedociągnięć, nauczył nas 

. jednak inaczej patrzeć na policję, speł
niającą ciężki i niezawsze miły obo
wiązek. 

Niesposób byłoby wyliczyć wszyst
kie filmy polskie, w których ukazała 
się policja. Raczej możnaby wyliczyć 
te filmy, w !których policji nie było! 

W każdym razie filmem, całkowicie 
poświęconym policji, byli „Bezimienni 
Bohaterowie", ilustrujący w sposób 
mniejwięcej · dokładny życie i służbę 
„granatowych mundurów". Warto tu 
nawiasem zaznaczyć, że w filmie tym 

12.500 osób 
na premierze . filmu . Kinga Vidora 

Wbrew ogólnie przyjętemu zwyczajowi, 
słynny r:eżyser King Vidor nie urządził 
premjery swego nowego filmu w Holly
wood, lecz w specjalnie wynajętej wielkiej 
sali w Chicago. Na pokaz zaprosił naj
wybitniejsze osobistości Ameryki w licz
bie około 250, reszta widzów natomiast za
jęła miejsca płatne, a . było ich i. przeszlło 
12.500. Filmem tym był nowy obraz „Chle
ba naszego powszedniego„.", realistyczna 
epopea codziennego życia w rodzaju fil
mów sowieckich, lecz w innem, ciekawszem 
ujęciu. 

Przedstawiciele rządu, prasy, dyploma· 
(:ji i sfer przemysłowo - fjnansowych nie 
Gzczędzili słów pochwały ,dla tego filmu, 
który bije w (Ameryce wszystkie rekordy 
kasowe. Należy zapamiętać, ·że film ten 
stanowi własność United Artists. 
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w filmach polskich 
orki_estra policyjna grała marsz kompo
zycji Henryka Warsa p.t. „Bezimienni 
Bohaterowie", który z pewnością na-

May'a, czy też „Bezimiennych Boha
terów" reż. Emory Johnsona (nic 
wspólnego z filmem Waszyńskiego 

leży do cn,~jlepszych utworów fil
mowych tego zdolnego kompozytora. 

Pracę policji obyczajowej, mniej zna
nej ogółowi , mogliśmy oglądać w fil
mie „Szlakiem Hańby", w którym u
roczą, ale jednocześnie energiczną a
gontką była dawno niewidziana na e
kranie Zofja Batycka. 

Wniosek ogólny: nieraz widzieliś
my już policję na ekranie, ale czeka 
ona jeszcze na „swój" film. W kine
matografji polskiej nie było jeszcze 
obrazu, który byłby polskim odpowied
nikiem pamiętnego „Asfaltu" Joe 

pod tym samym tytułem!). A szkoda, 
bo temat jest zarazem i bardzo cie
kawy, i wielce fotogeniczny. 

Dwa przeboje wytwórni Paramount 

Wysoce artystyczny film osnuty na tle życia Chopina 

„Chopin - piewca wolności" 
w realizacji Gezy von Bolvary 

W rolach głównych : 

WOLFGANG LIEBENEIER 

SYBILLA SCHMITZ 

RYSZARD ROMANOWSKI 

i świetna komedjo z życia studentów 

„MIŁOŚĆ DLA POCZĄTKUJĄCYCH11 

z MIRIAM HOPKINS 

BINGIEM CROSBY 

i KITTY CARLISLE 
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Sensacje taśmy fimowej 
Po raz pierwszy w dziejach sądow-, 

nictwa polskiego znalazła się na wo
krndzie Sądu grodzkiego XVI oddzia
łu w Warszawie sprawa o reklamę fil
m:i „Tańcząca Wenus". Dyrekcja jed
nego z kin ogłosiła na sposób a_mery
kań.ski, że wypłaci 500 zł. każdemu, 
kto udowodni, że na Żoliborzu, gdzie 
znajduje si ę to kino, był już wyświe
tlany film tej wartości artystycznej, co 
„Tańcz:ica \Venus". 

Film cieszył się wielkiem powodze
niem, a tymczasem do dyrekcji kiną 
zgłosi! się pan Michał Snarski i za
żądał wypłacenia gotówki, twierdzac, 
że na Żoliborzu wyświetlano już kil
ka, jego zdaniem, wartościowych fil. 
mów. Dyrekcja kina odmówiła wypła
ty 500 zł. twierdząc, że był to tylko 
trick reklamowy, ale p. Michał Snarski 
nie dał jednak za wygraną, i zaskarżył 
:1dno do sądu, gdzie sprawę przeg-rał. 

Sad stanął na stanowisku, że ogło
szenie kina było tylko pomysłowym 
trickiem reklamowym. 

• 
Maks FHscher. twórca Betty Boop (któ

rą niebawem zobaczymy „na kolorowo") 
i zabawnego marynarza Kubusia, otrzyma! 
niedawno list tej treści: 

„Mr. Fleischer ! To bardzo pedagogicznie 
r: pana strony, że zachęca pan dzieci do je
dzenia szpinaku, ale gdy Pańs ki Kubuś za· 
jada szpinak, niech nie zjada go razem 2 

z puszką. Mój synek spróbował tej sztuki 
'i pokaleczył sobie usta. Ma Pan stanowczo 
zły wpływ na młodzież!" 

Amerykańska cenzura filmowa wzmocni
ła cenzurę obrazów, dopuszczonych do wy
świetlania publicznego. W okresie ubieg
łych 12 miesięcy cenzura stanowa dopu
ściła do wyświetlania bez zmian 1483 fil. 
mów, 28J fi m 5w dopusz:zono d:i wywic '.:a
nia z zastrzeżeniami, 15 filmów zostało zu. 
pełnie zabronionych. Powodem zakazu wy 
świetlania tych filmów, była niemoralna 
treść, gloryfikacja gangsterów I przestęp
ćów- i t. p. 

Minister propagandy w hitlerowskich 
Niemczech, Goebbels, wydał zakaz wyświe
tlania dwóch filmów pt. „Dziecko, pies I 
włóczęga" oraz „Miłość triumfuhca"'. Za
kaz wyświetlania tych filmów, których prem 
jera odbyła się przed tygodniem w Berlinie 
jest bardzo charakterystyczny i ciekawy, 
gdyż jako motyw podano niski poziom 
artystyczny. 

• 
Wielką sensację wśród właścicieli kin 

francuskich wywołała wiadomość o tern, że 
rząd francuski złożył dnia 12 grudnia rb . 
parlamentowi wniosek o obniżenie podatku 
od kinoteatrów o 25 procent. 

Wniosek swój rząd uzasadnia tem, że 

frekwencja we wszystkich kinach francu
skich zmniejszyła się bardzo poważnie i 
że w obecnych warunkach przedsiębior

stwa te nie są w stanie ponosić olbrzy
mich świadczeń na rzecz skarbu. 

Wskutek niewypłaca:ności zamknięto we 
Francji w ciągu roku 211 kinoteatrów, prze
ważnie w małych miasteczkach. 

Alma Kar i Ale :<sander Żabczyński w jednej ze scen nowego 
polskiego filmu „Panienka z poste restante". 

Fot. wytw.. inż. S. Gulanicikego 

GOLDEN ARRQ\V_ 
to szczyt doskonarości 

WIECZNE PIÓRO 
to_nojmilszy upominek 

N .A G W I A Z D K -Ę 

Jen. Przedstawicielstwo 
GOLDEN. ARROW 

Warszawa, Marszałkowska 107 
tel. 5.20-03. 

Eks-cudowne dziecko f:lmu, jackie Coo• 
.gan, ukaże się znowu na ekranie. Jackie 
wystąpi w filmie Paramountu pt, „Prawo 
tachodu". Obok niego ukażą się Ewelyn 
Brent, Lou Sheridan i Randolf Scott. 

• 
Bardzo oryginalny klub Umowy powstał 

w Paryżu . Członkami klubu i- zwanego 
„Kopciuszek", mogą być tvlko dzieci oboj
ga płci od lat 6 do , 15. 

W ·filmowym klubie dziecięcym wyświe
.tlane są tylko/ ~ajlepsze filmy dla dzieci, 
poprzedzone odpowiedniemi pogadankami i 
wyjaśnieniami. Po każdym seansie odbywa 
się ożywiona dyskusja na temat ogląda
nego filmu . Klub istnieje dopiero dwa ty
~odnie, a liczy już okolo 4 tys. członków. 
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Oczy mówią więcej 

niż usta ... 
„Piękne oczy mają większą siłę przycią

gającą niż usta" mówili poeci w starożytn ej 
Grecji... Dziś każda kobieta pragnie się po
,dobać, i ,mieć powodzenie a zdobędzie to< 
tylko dzięki starannie dobranym kosmety
kom, 1które Jej twarzy a w pierwszym rzę

dzie oczom dodają dużo wyraztt i ,wdzię

ku. Cel ten jest łatwy do osiągnięcia przez 
użycie doskonałego tuszu woskowego do 
rzęs Tonicyle Madelys który jest absolut
nie nieszczypiący i ni eszkodliwy, nie wy
wołuje żadnych podrażnień, a co najważ
niejsze nie schodzi na deszczuf i nie zmy
wają go-lzy ... 
!l' Do nabycia w pierwszorzędnych perfumerjach i skł. 
apleczn. w kolor. noir, brun, chotoin i bleu . ....:... 

Cena za komplet wraz ze szczoteqzką, 

zł. 6. Przedstawicielstwo na Polskę Perf. 
„Mascotte" Łódź Piotrkowska 79. · 

W razie nie otrzymania na miejscu wysy
łamy po wpłaceniu zł. 6. ~a nasze konto 
P. K. O. Nr. 153.J23 zł. 6 . I komplet Cy
rle Tonicyle bez dolicz. koszt. przesyłki. 

REPORTER FILMOWY 

Scena z filmu „Napad na Kongo" 
Fot. National 

Str. 9. 

Nowy aparat 
filmowy dla szkół 

Angielskie towarzyśtwo filmowe 
„Gaumont British" rozpoczęło maso· 
wą produkcję wąskotaśmowych filmów 
naukowych, posiadających tę wielką 
zaletę, że mog.ę być wyświetlane przy 
użyciu aparatu dźwiękowego ważące
go zaledwie około 30 kg. Taśma tych 
filmów jest niepalna dzięki czemu nie 
potrzeba specjalnych przygotowań do 
ich wyświetlania. 

Pierwszy pokaz tej produkcji odbył 
s i ę przed kilku dniami w Warszawie w 
hotelu „Polonja" w obecności amba
sadora angielski ego sir Erskine i je
go małżonki, członków ambasady an· 
'gielski ej i zaproszonych osób. Próba 
wypadła bardzo dobrze. 
Sprawą filmów naukowych zaintere

SO\\·ały si ę polskie władze oświatowe, 
które zamierzają wkrótce zorganizo
wać w wielu szkołach średnich i wyż
szych stałe pokazy naukowe. 
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11111 ~1111 FILM POLSKI 
Przeor Kordecki obrońca cz-:stochowy 

Swięta Bożego Narodzenia. Zbliża 
się pełny niewysłowionego uroku mi
styczny Wieczór Wigilijny. W tym to 
świątecznym nastroju myśl chętnie ula· 
ta do zamierzchłych czasów, do gór· 
nych chwil Narodu. 

Już blisko trzy wieki mija od czasu 
bohaterskiej, cudownej obrony Jasnej 
Góry przed Szwedami, która dla nas 
jest równie świętym wspomieniem jak 
postać Dziewicy Orleańskiej dla Fran
cji. 

W tej wędrówce w zamierzchłe cza. 
sy b<;:dzie nam pomocny pierwszy pol
ski film historyczny p. t. „Przeor Kor-. 
decki-Obrońca Częstochowy" (realiza· 
cja wytw. „Rymofilm" Sp. Akc.) bę
dący zwierciadłem filmowem epoki 
króla Jana Kazimierza Wazy. 

Dyr. Konstanty Rymowicz troszcząc 
się, by ten obraz wypadł pod każdym 
względem imponująco wiernie odtwo
rzył czasy tragicznego panowania Kró· 
la-uchodźcy. Do współpracy zostali za
proszeni najwybitniejsi przedstawicie
le świata naukowego oraz zastużeni 
pionierzy naszej Filmji. 

Dzięki skoordynowanej i rzetelnej 
pracy powstał film prawdziwie ar· 

Lili Zielińska w roli Hanny Zarembianki w filmie .„Przeor Kordecki - · 
Obrońca Częstochowy". 

: ot. Rymofilm 

tystyczny, który będzie interesującym 
i dostępnym zarówno dla starszego 
pokolenia jak i młodzieży. 

Film „Przeor Kordecki-Obrońca Czę. 
sto chowy", zaliczyć można do obrazów 
kształcących, barwnie ujętych, przema
wii-. jących żywo do wyobraźni każde
go widza. 

Zespół artystyczny, składający się z 
asów naszego aktorstwa, ze znany"' 
tragikiem Karolem Adwenk>wiczem na 
czele - oryginalna, odbiegająca od 
utartych szablonów treść, - jimkie
sowski rozmach realizacyjny - oto 
,3 najważniejsze atuty gwarantujące Pc>
wodzenie filmu: „Przeor Kordecki-O
brońca Częstochowy'-' •. 

Należy dodać, że film tell reżysero
wał ceniony Edward Puchalski a stro· 
nę muzyczną opracował znany w kraju 
i zagranicą kompozytor Tadeusz Mii· 
ller. 

Karol Adwentowicz w roli Przeora Kordeckiego 

Mamy nadżieję, iż obraz ten, któ
rego uroczysta premjera odbędzie się 
już 25 b. m. w największym kinie 
stclicy, Colosseum, będzie zwiastunem 
nowej ery w rodzimym przemyśle fil
mowym, stawiając go na równorzęd
nym miejscu z produkcją zagraniczną. 

Fot. Rymofilm Jerzy frcdt. 
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ROKU 1935 Ili Ili 
M Ł O D Y LAS 

p filmie polskim mówi się bądź z 
wfelkim entuzjazmem, bądź zdecydo· 
wanie źle. Oczywiście każde z tych 
dwó~h- Śkfajnych stanowisk nie jest cał
kowicie · shtszne. 
' _Fhm polski nie osiągnął poziomu 
filmu wielu krajów. Daleko mu choć
by do produkcji francuskiej, nie mó-

uczyniono wyraźny krok naprzód. W 
najbliższym roku ten postęp jeszcze ban : 
dziej da się zaznaczyć. Wytwórnie za· 
powiedziały szereg rewelacyjnych fil
mów, których premjery już wkrótce 
się odbędą. W wielu filmach uwzględ
niono słuszne żądanie zwoleników ki
na, Tak np. w najnowszym filmie poi-

artystów tej miary co Bogda, Brodzisz, 
Samborski, Trapszo, Junosza-Stępow

ski, Jaracz, Halska i wielu innych, 
składają się na to, że film ten nie 
ustępuje w niczem, a momentami na
wet przewyższa filmy zagrahiczne tego 
rodzaju. Warto podkreślić, że w „Mło.,.. 
dym lesie" bierze udział ponad 30 

Zespół gwiazd w najnowszym filmie polskim p. t. „Młody las·' 
Fot. Libkow-film 

wiąc · już o potężnie rozwiniętym prze· 
myśle filmowym innych krajów. Nie· 
mniej jednak film polski rozwija się, 

idzie naprzód, osiąga coraz lepsze re· 
zultaty. Nie wolno zapomnieć o cięż

kich warunkach pracy, o braku kapita· 
łów, i t.p. trudnościach, z jakiemi filmt 
polski ciągle borykać się musi. Mimo · 
to o ile przyjrzymy się . produkcji pol
skiej_ w r. 1934 stwierdzimy, że zarów· 
no pod względem . ilości jaki i · jakości 

skim p. t. „Młody las" ujrzymy cały 
szereg nowych twarzy. Osnuty na tle 
głośnej sztuki J. A. Hertza, omawia
iący zdarzenia drogie sercu każdego 
Polaka, film ten został zreałiwwanyi 

z podziwu godnym rnzmachem przy u
dziale najwybitniejszych polskich 
gwiazd ektanu. 

Wytwórnia Libkow-ł'ilm nie szczę

dziła kosztów ani wysiłków, aby film 
wypadł jaknajokazalej. Wspaniała gra 

gwiazd i wiele „nowych twarzy, co wi
, dzimy na fotomontażu poniżej. 

Rozpoczynamy więc rok pod zna
kiem wielkich filmów historycznych. 
Na podstawie oglądanych już filmów 
z wspaniałym „Młodym lasem" na cze-

.te możemy stwierdzić, że rok 1935 bę
dzie olbrzymim krokiem naprzód w 
dziejach kinematografji polskiej. 

Djana Wit-Witkowska 
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Zagadka rysunkowa .Ni! 2 
Punkty oznaczone cyframi należy ko lej no połączyć ze sobą. Zadaniem Czy· 
telnika będzie po dokładnem wykonaniu rysunku rozpoznać osobę znanego 
artysty filmowego. Za najdokładniejsze wykonanie zadania (należy pod niem 
napisać nazwisko aktora), Redakcja wyznaczyła szereg wartościowych nagród. 
Przysyłać Rozwiązania wraz z rysunkiem, zamieszczonym w numerze. 

J3 • •''° 

"Nr. 22. 

Rysunek zamieszczony w Nr. 21 
przedstawia znakomitego gwiazdora 
Maurice'a Chevalier'a. 
. Wobec wielkiej ilości dokładnie wy~ 
konanych rysunków, powiększyliśmy 
ilość nagród do sześciu. 
: "dcl ;}:>l?Jd Atu~!(tmzn nsd;}J[t?u O'lfl?f 

1. Krystyna Paszkowska. (Gdynia, 
Skwer Kościuszkj 14) 
' 2. Antonina Matusiakówna (Warsza 
wa, adres nie podany) 

3. Anna Adamczyk, (Częstochowa, 
Magistrat m. Częstochowy, wydz. 5). 

4. Halina Latanowiczówńa; (Poz-
nań, ul. Dąbrowskiego 3). · 

5. Aleksander Skowroński, (Warsza
wa, Pl. Małachowskiego 4. „Gdynia· 
Ameryka". 

6. Hanka Margoliesówna (Warsza
wa, Nowy Swiat 37). 

W kolejności wyżej wymienionej zo
stały przyznane nagrody: 1) flakon wo 
dy kwiatowej firmy „Gilot", 2) roćzna 
,prenumerata „Reportera Filmowego'', 
3) wieczne pióro marki „Golden Ar
row", 4) pudło mydła toaletowego fir
my „Gilot", 5) bilet na dwie osoby do 
'kina Swiatowidl i 6) bilet na dwie oso
by do kina Swiatowid. 

Nagrodzeni czytelnicy z Warszawy 
zechcą się osobiście zgłosić po odbiór 
premji codziennie 12-1. Czytelnikom 
zamiejscowym nagro.dy będą wysłane 
pocztą. Przy okazji zwracamy się do p. 
-Paszkowskiej, aby zechciała nadsyłać 
nam swoje prace rysunkowe, bowiem z 

'załączonego rozwiązania znać duźe 
'zdolności i zamiłowanie do rysunku. 

Wszystkim Czytelnikom, którzy wy
razili nam uznanie i życzenia pow<r 
dzenia, tą drogą serdecznie dziękuje
my. 

Sól w filmie (na marginesie filmu „Uwodzicielka") 
„Sól jest to taka przyprawa, która ze. 

psuje każdą potrawę, do której - nie zo
stała dodana" powiedział nie tyle Oskar 
Wilde, ile ... Fryderyk Jarossy. Dowcipny 
ten paradoks z łatwości ą można zastosować 
do filmu . Jakż e wiele widzielEmy filmów, 
nawet dobrych, którym właśni e bra· 
kowało - soli? Ta umi ej ętność dodania 
odpowiedniej dozy „soli" do filmu , jest 
właśni e cechą dobrego reżysera . 

Clarence Brown, a• merykański reżyser, 
'o którym mówi<!, że nie wypuści/~eszcl.6 
ani jednego słabego fil mu, to właśni e taki 
dobry kucharz f:lmowy, który zawsze wie 
kiedy i il e n a leży dodać soli, by film miai 
w miarę wszystki ego, by „smakował" każ
demu. 

Clarence Brown, twórca większej części 
filmów Grety Garbo, udowodnił jesz2ze raz 
swoich umiej ~tności, rea l i zuj ąc dla wytwór
ni Metro-Goldwyn-Mayer film „Uwodziciel
ka", według ·scenarjusza, napisać 
nego specjalnie dla Joan i Clarka przez 
Edgara Selwyna, jest j ednym z najlep
szych filmów tej świetnej pary kochanków 
ekranu 

Film ten ukaże si~ wkrótce w Polsce. 
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Dliwauwa HołlJwoo~·u 
Hollywood jest miastem dziwnych kon

trastów. 
Charlie Chaplin, multimiljoner, jeden z 

najbogatszych ludzi na świecie, ubiera się 

w wytarty melonik i dziurawe buty, aby 

tozśmleszać i wzruszać tłumy IVidzów. 

Elegancki Johnny Weissmuller zdejmuje wo 

góle ubranie, aby podobać się publiczno-

. ści, natomiast piękna Constance Bennett 

wierzy, że bogate i pełne przepychu ko

stjumy dodają jej uroku i czaru na ekranie. 

W najnowszym swoim filmie Constance 

Bennett {pamiętna „Dama z Moulin Rouge) 

gra rolę księżny florenckiej . Filmem tym 

jest „Złodziej serc", w którym partnerem 

·. złotowłosej Constance jest Fredric March. 

REPORTER FILMOWY Str . .. 13. 

OtM Constance Bennett, której smukła, 
. filigranowa postać . waży ·zaledwie 50 kg„ 

. nosi w tym filmie kostjumy wagi... 500 kg. 

' Oczywiście, piękna artystka nie wkłada ca· 
Zawodowy detektyw- literate·rn 

!łc;go tego .ciężaru odrazu na siebie, lecZI 

.gdyby złożyć razem wszystkie jej kostju· 

~y z tego filmu, waga ich wyniosłaby wła· 
śnie tyle. 

Jako kapryśna księżna, Constance Ben• 

nett nosi suknie z ciężkiego brolcatrJ i z la

my, przetykanej złotem i srebrem. Suknie 

Jej ozdobione są suto drogiemi kamienia, 

mi i paciorkami tak, że suknie jej ważą. 
· pQ 15 i 20 kilo! 

Powieści t. zw. detektywne zyskały 
sobie ostatniemi czasy bardzo wielu 
zwolenników. Dziś już nikt nie wsty
dzi się przyznać, że lubi tego rodzaju 
literaturę i że chętnie czyta tego ro
dzaju książki dla odpoczynku. Jednak 
wielka ilość czytelników narzeka za
wsze, że zadużo w tych powieściach 
jest ·sytuacji nieprawdopodobnych , 7e 
napewno nie pisał ich fachowiec. 

Obecnie pojawiły się na rynku k~i<:
garskim powieści kryminalne pisane 

Każdy właśckiel kina używa WĘG LE 

francuskiej fabryki „LO RRAINE". 
Wszelkie zamówienia załatwiamy niezwłocznie ku zadowo

leniu P. T. Odbiorców. 

FIRM A 

JULJUSZ· CABOCHE & C2 
Warszawa, Al. Jerozolimska 31, tel. 9.34~95. P. K. o. 17185. 

„przez fachowca" . Jeden ze znanych 
detektywów, długol etni współprar:0w
nik słynnej .ajencji Pinkertona, Da~hiel 
Hammet został literatem. Człowiek 
ten znany był w Ameryce, jako jeden 
z najsprytniejszych i największą fan
tazją obdarzonych detektywów. Pro
wadzi najcięższe sprawy Pinkertona 
i rozwiązywał je nadzwyczajnie, zy
skując sobie wie l ką popularność. 

Pierwsza jego książka kryminalna zo
stała rozchwytana w przeciągu kilku 
tygodni, a wielka agencja prasowa 
Hearsta zapłaciła mu za prawo druku 
kolosalną sumę. Drugiem jego dziełem , 
to powieść zatytułowana „The Thin 
Man" (polski tytuł „Pościg za Cie
niem"). Ta ostatnia uważana jest przez 
krytyków jak z najlepszych książek 
kryminalnych , jakie keidykolwiek na
pisano. Zarówno nadzwyczaj ciekawy 
problem , jaki Hammet w ni ej rozwią
zuHje, ajk i nowy, zupełnie nieznany 
dctąd typ detektywa, stworzony przez 
niego , zj ednały tej książce rekordową, 
popul arność. 

Obecnie świetna ta powieść doczeka
h si ę reali zacji filmowej, w doskonałej 
obsadzie. Rolę detektywa kreauje Will
iam Powell, rolę wesołej jego żony 
Marna Loy. Reżyseruje W. S. Van 
Dyke, dl a wytwórni M. O. M. 
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Na ekranach stolicy 
$wiat si~ śmieje w kinie $wiatowid 

Z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy 

ukazania się pierwszej sowieckiej komedji 
filmowej „ Wiesiolyje rebiata", którą u nas 
pokazano pod tytułem „Swiat się śmieje" . 

Już oddawna krążyły pogłoski, że jest 
to film, wnoszący wiele nowych cieka· 
wych pierwiastków do sztuki kinematogra· 
ficznej. Poprzedziła go sława obrazu, na
grodzO!Jlego na konkursie w Wenecji, sława 
filmu wykonanego kosztem bardzo du· 
żych kosztów przy użyciu najlepszych i 
najwytrawniejszych sił artystycznych. 
Stwierdzić t rzeba, że to, co nam poka· 

zano w komedji „Swiat się śmieje" świad· 

ca:y o olbrzymiej inwencj i reżyserów i 'i;ce
narzystów sowieckich. Jest to komedja nie· 
frasobliwa, szczera i ·prosta. 
Treść jej jest również wyraźną satyrą 

Pokpiwa bardzo · dyskretnie, a zarazem, 

zjadliwie z muzyki jazzbandowej, każe nam 
się bawić kosztem wielbicielki · jakiegoś 
słynnego dyrygenta, która, pełna „miłości 
i. uwielbien ia" dla sławnego muzyka, bie· 
rze za niego zwyczajnego pastu.cha. 

Film posiada żywe tempo, ma nerw i 
temperament. Opracowanie muzyczne jest 
'wspaniałe, a zdjęcia .>należą do najleP' 
~zych, jakie nam w sezonie pokazano 
Dźwięk nadawano systemem prof. Szorina •. 
Skromny uczony moskiewski stworzył wła
sny system zdjęć dżwiękowych, bynajmniej 
nie gorszy, jeśli nawet nie lepszy, od sy
st emów zagranicznych. Na swojej własnej 

aparaturze dźwiękowej zaprezentowała nam 
sowiecka wytwórnia piękny film, wysta 
wiający chlubne świadectwo młodej kine• 
matografji sowieckiej. Czekamy z niecier· 
pliwością na drugą 'podobną komedję. 

Fedora w kinie łłil 

Słynny dramaturg francuski Vic
torien Sardou pisząc dla Sary Bern
hard, swój głośny utwór sceniczny -
„Fedora" nie przypuszczał, iż w 50 
lat później, znany reżyser Louis Oas
.nier przeniesie jego sztukę na taśmę 
filmową. 

Tłem filmu jest Petersburg u schył
ku roku 1911-ego. Rolę .Sary Bernhatd 
odtwarza na ekranie gwiazda „Come
die francaise" - Marie Bell; Borisa 
Ipanoffa gra Ernest ferney; Aleksan
der Scriabini gra małego Mittę. 

Tempo obrazu nierówne, jednaki 

dzięki dobrej grze całego zespohl, zbyt 
nio nie razi. „fedora" wyreżyserowana 
staranną ręką Oasniera, posiada parę 
doskonałych pomysłów. 

Obraz uzupełnia wielka rewja w wy
'konaniu Wierzyńskiego, na czele licz
nego zespohl. 

Syn King-Konga w kinie Pan 
W zeszłym roku mieliśmy w Warszawie 

„King Konga". Obraz szedt dobrze, publi· 
czność emocjonowała się niezwykłemi przy· 
godami myśliwych , tropiących gdzi eś w 
dżungli olbrzymią małpę oraz podziwiała 

wspJniałe tricki techn iczne, zastosowan e pod! 
czas nakręcania \filmu. Byt „King Kong"„ 
może więc być i „Syn King Konga", prze· 
cież w pierwszym filmie ostrożny reżyset 

nie powiedział kategorycznie, że King Kong 

niema żony i zgin ął bez potomstwa. 
Pokazano nam więc „Syna King Konga" 

Znowu odbywamy ekspedycję na tajemni· 
czą wyspę wspólnie z bohaterami obrazu. 
Tym razem szukamy ukrytych skarbów, 
znajdujemy jednak małego King Konga 
Emocja wielka. 
Kończy się ta . cała zabawa trzęsieniem 

,ziemi i , tragiczny~ zgonem olbrzymiej mał
py, która ze vvzgl ędu na swój \młody 

wiek nie mogła mieć potomstwa. Nie gro
zi nam więc „Wnuk King Konga", chyba, 
że reżyser amerykański odnajdzie gdzieś 
żonę potwora i· każe nam przeżywać na 
nowo całą tę fantastyczną przygodę . 

Film „Syn King Konga" jest mniej fra
pujący od pierwowzoru . . .!Mniej tutaj ka
wałów technicznych, znać mniejszy wysi· 
łek artystyczny i rc:żyserski. 

MiT. 

Ucieczka przed ślubem w kinie Palace 
Zapobiegliwy dyr. Poleński zgoto

wał na okres świąteczny, zwolenn'l<0m 
lekkich, niefrasobliwych film ów, ,: 1iłą 
niespodziąnkę, wyświetlając bardw do
brą komedję muzyczną W. forda pt. 
„Ucieczka przed ślubem". 

W roli nieszczęśliwego narzeczone
go wystąpił świetny komik Bobby Ho
wes, któremu partneruje Pat Peterson, 
oraz Jean Colin. 

Film posiada cały szereg świetnie 
wyreżyserowanych momentów komicz-

nych, bawiących publiczność do łez. 
Ładne melodje, dobra gra całego ze

społu, oraz wartka akcja - oto atuty 
gwarantujące długotrwałe powodzenie. 

J. f. 



WINSTON CHURCHILE 
nakręca serję dodatków 

dla LONDON FILMS 
Jednym z najwybitniejszych mężów stanu 

współczesnej Anglji jest Winst~n Chur
chill. Wytwórnia London films t zdołała 
nakłonić znakomitego męża stanu, aby za 
pośrednictwem filmu podzielił się swojem 
doświadczeniem z miljonami widzów kino· 
wych. Winston Churchill nakręci zatem dla 
London films sześć dodatków krótkometra• 
żowych, w których omówi szereg najcie· 
t,:awszych i najbardziej absorbujących dzi-

. siejszą ludzkość zagadnień. 

Winston Churchill nie ograniczy się do 
roli speakera, lecz dzięki doskonałej reży. 

serji tych dodatl<ów, przedstawi wszystkie 
llmawiane problemy w formie obrazowej i 
plastycznej, łatwo dostępn'ej nawet dla naj· 
mniej wykształconego i zorjentowanego wi
d'za. -

Pierwsza serja dodatków obejmować bę· 

dzie tematy następujące: 

„Czy monarchje powrócą?", 

„Wzrost potęgi Japon;ii i jego przyczyny" 

„Mał'leństwo i jego wpływ na życie o· 
byczajowe narodów", 

„Prawa i zwyczaje narodów", 

„Bezrobocie" i „Złoto". 

Jak widzimy z samych tytułów, wszystkie 
te dodatki poruszają zagadnienia ciekawe 
dla każdego człowieka zagadnienia, nad 
któremi zastanawiamy się codziennie. 
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Zagadka śmierci męża Jean Harlow 
Cała Ameryka śledzi z niezwykłem 

zainteresowaniem przebieg dochodze
nia w sprawie popularnej gwiazdy Je
an Harlow, oskarżonej, jak wiadomo, 
o zamordowanie swego męża jednego 
z dyrektorów wytwórni „Metro-Ooid· 
wyn-Mayer", Pawła Berna. 

Afera zatacza coraz szersze kręgi, 
gdyż do sprawy zamieszany jest rów
nież prokurator Fitt prowadzący nad
zór nad dochodzeniem. 
Amerykańska opinja publiczna twier

dzi, że prokurator stanu Kalifornia, ~ 
Fitt, był kochankiem .· Jean Harlow i. 
zatuszował szczegóły - śledztwa, które 
wskazywały, że gwiazda zastrzeliła 
swego męża. 

Jedyny dokument, który miał wska· 
zywać na . samobójstwo Berna, t. j. 
list pisany nekomo jego ręką tej treści: 
„jest to jedyny sposób odpokutowania 
mej winy wobec Ciebie. Chyba rozu
miesz, że wszystko to, co · zaszło wczo
raj było komedją" ~ zaginął w za
gadkowy spęsób. Wobec tego· panuje 
powszechne przekonanie, że list byl 
i;fałszowany i, że Fitt, gdy został ko
chankiem Harlow, umyślnie go znisz
czył, by fałszerstwo nie wyszło na jaw. 
Snr„wą Fitta i 1Harlow zajął się Sąd 

Najwyższy w Waszyngtonie, który po: 
lecił wznowić dochodzenie, tembardz1e1 
że zeznania świadków wypadły dla Fi· 
tfa i Harlow niezwykle obciążająco. 

Zdaje się nie ulegać wątpliwości iż 
Harlow rzeczywiście zamordowała swe 
go męża. 

Prokuratorowi Fittowi, który przy
był w kilka godzin po śmierci Berna, 
by przeprowadzić dochodzenie, zarzu
ca akt oskarżenia, iż zamieszkał on w 
najbardziej luksusowym hotelu „Am
basador" w Los Angeles i, że w apar-. 
tamentach tych nastąpiła trzygodzinna. 
tajemnicza wizyta Jean Harlow. Prasa 
amerykańska z faktu tego wyciąga da
le!w idące wnioski, wyraźnie mówiąc, 
iż „platynowa blondynka", która już 
na drugi dzień po pogrzebie swego mę
ża wyszła zamąż za operatora jacka 
Cartera, zostawszy kochanką prokura
tora. Fitta uratowała się, przynajmniej 
chwilowo od fotela elektrycznego. 

Badzo ciekawie zareagowali widzo· 
wie kinowi. W niektórych stanach A
meryki filmy z Harlow są bojkotowa
ne\ i dochodzi nawet do ekscesów, w 
innych zaś zagadkowa zbrodnia stała 
się świetną reklamą i (Rlimy z „platyno„ 
wą gwiazdą" pozostającą pod zarzu„ 
tern mężobójstwa cieszą się olbrzy
miem powodzeniem. 

M. 
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Tajemnica wyspy 
skarbów 

Jeden z czołowych „Sp~ców Pirackich" 
w Ameryce Dwight Franklin, pracujący 

od wielu lat w muzeum miejskiem No
wego Yorku, ogłosił _niedawno nadzwy
czaj ciekawe szczegóły o życiu dawnych 
piratów morskich. Skompletował on w mu
zeum specjalny dział strojów, ubrań , broni 
i akcesorjów pirackich, poświęcając temu 
działowi kilka specjalnych sal. Jednym z 
najciekawszych zabytków p' rackich w tem 
muzeum, jest stary pergamin, zawi e rający 
prawa i - przywileje (?) piratów. , 

Tak np. skazanego na śmierć pirata 
nie wolno było powiesić na stałym lądzie. 
Było to ich „przywilejem", że wieszać mu
siano ich na ireji okrętowej, między ni~
bem a zi emią.' Był to dla •owych „rycer lY 
morza" przywilej bardzo ważny, gdyż rzad
ko który z nich zginął naturalną śmkrcią . 
W wewnętrznych sprawach kara śmierci 
groziła każdemu piratowi, który [Ndczas 
wyprawy ukrył na okręcie )<obielę, -
„chociażby w · męskiem przebraniu i cho
ciażby dzielnie walczyła u boku męiczy
my". Ten to Dwight Franklin, po ogło
szeniu swojej książki, zaproszony LOstal 
przez wytwórnię Metro-Goldwyn-Mayer do 
kontroli prac przy realizacji wiełldego fil
mu, nakręcanego w/g 1>lynnej powieści 
pirackiej Roberta Louis Stevensona p. t 
„Wyspa Skarbów". 

Film ten zrealizował Sidney Franklin, 
a w rolach głównych odniosły triumfy 
takie gwiazdy jak Wallace Beery, Jackie 
Cooper; Lionel Barrymore, Lewis Stone, 
Otto Kruger i wielu jeszcze innych nie
mniej sławnych. 

Dwight Franklin kierował doborem stro
jów, broni i akcesorjów, staraj ąc · s ię naj
bardziej upodobnić je do autentycznych. 
Część akcesorjów wypożyczono z nluzeum 
pira~kiego. 

i i i • • • 
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Greta Garbo Herbert Morshal w filmie „Malowana Zasłona" Fot. Metro 

PRO MEMORIA! 
Nareszcie spadną głazy zniecierpliwienia z piersi szerokich mas, gdyż 

już we wtorek dnia 25-go b. m., w największym kino-teatrze stolicy 

„c o I o s s e u m" 
odbędzie się uroczysta P R E M J E R A monumentalnego obrazu p. t. 

„Przeor . Kordecki-Obrońca Czt:stochowy" 
Biiety na premJ•r• do nabycia w kasach kina-Jui od 22-go b. m. (sobota). 

Fredric March w filmie „Złodziej Serc" Fot. National 
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Pokaz mody. sportowej w Simi'e 
li>gwiad z p. · Zofj~ Raczgńsk~-fłrciszewsk~ 

Przed kilku miesiącami pisaliśmy. ob
szernie o dość dziwnej instytucji, zwa
nej w skrócie „SIM" (Sztuka i Mo-
1ła) która to właśnie instytucja, ni
by nowoczesny Don Kiszot, wojuje 
z szeregiem przesądów naszego kraju. 

Mówimy „nowoczesny" Don Ki
rszot, ponieważ s ku t e cz n a walka 
z wiatrakami, różni właśnie tamte cza
sy do dnia dzisiejszego. 
·. SIM walczy skutecznie Ż obcą mo
dą. Spokojnie, bez szumu wieloskrzy
dłej reklamy, uparcie i konsekwentnie 
krok za krokiem idzie zwycięska woj
na z zalewem obcej mody: i obcej pro~ 
dukcji artystycznej. 

Wiele pokazów mód, wiele wieczo
rów artystycznych wytworzyło naokoło 
tej ciekawej instytucji, ubranej w sza
tę wytowmej kawiarni-cukierni-lunch
roomu, atmosferę siły i powodzenia. 

Dlatego nie zdziwiło nikogo, że jed
ll'l z najgłośniejszych kobiet w Pol
sce, Halina Konopacka-Matuszewska 
zechciała osobiście, na swych kształ
tach Junony (z lat najmłodszych) za
demonstrować w ostatnim pokazie mód 
sportowych w SIMie wspaniałe ko
stjumy wyłącz n i e po I s ki e j in
wencji i prowenjencji. 

Idziemy do dyrektorki i organizator-• 
ki SiMa, :żeby dowiedzieć się kilku 
szczegółów . niewątpliwie interesują
cych dla licznej rzeszy naszych Czy
telników. 

Pani Raczyńska-Arciszewska oprócz 
SIMa prowadzi pracownię artystyczną. 
p. n. „Atelier artystyczno - dekoracyj
.ne" i studio, gdzie szkoli się młode 
pokolenie. 
~ . Założyfam SIM'a, aby móc wypo

wiedzieć się wyraźnie w kilku drob
nych (?!) sprawach artystycznych. Na
około nas skupiło się już dziś wielu ar
tystów, literatów i ~ziennikarzy (więk
szość ż nich ma stałe stoliki u · nas) cd 
naszy~n pracom i pokazom nadaje mi
ły, niebanalny i cieikawy charakter. 

:_ ·A ostatni, tak wiele omawiany 
.wsz~dzie „pokaz mody sportowej? -
pyt11my.. · · 

- Chodziło o fo, by ·zerwać z nie
znóśnym szablonem ubierania się . do 
sJ?Ortów· wedle oklepanych, · przeważ
rite obrzydliwych wzorów zagranicz
nych. Również · ważna była próba 
wprowadzenia do życia sportowego 
pien\tiastkó\v bogatego i !Pięknego fol-
1cloru · polskiego. · · · 

- Oczywiście sukces na całej lin ii? 
· - :Tal< .:_ pada twarda . odpowiedź, 

z której bije wyraźne zdecydowanie . 
. ...:.... Nikt nie wie, ile trudU' i flracy po

chłania tego rodzaju impreza. Ile dłu
gich dni nara:d; pi$an.ii1yt i t. · p. Widz 
pr.i:ychodzi :i cieszy się. Napoz6r to 
przecfeż jest j>roste i łatwe. · 

Po każdef imprezie rriam wrażenie, 
że 11adchodzijuź cżas urlopu. że trzeba . 
wyPociać. Ale raz poruszonej pracy 

niesposób zarzucić. Więc zamiast wy
poczynku - nowa impreza, nowe pra
ce. Aż do zwycięstwa. 

-To jest? 
- Bez zagranicznej pomocy w sztu-

ce i modzie. Przynajmniej w tej dzie
dzinie wystarczyć musimy sami sobie. 

Nie chcemy jednak tracić kontaktu z 
zagranicą. Chodzi nam przecież o no-

woczesną sylwetkę w polskiej formie. 
Słowo m u s i m y szło ze mną przez 

całą nieomal ulicę Królewską. jeszcze 
miałem w oczach i uszach widziane 
i słyszane: 

-Musimy ... 
Cóź? Chyba wygrają tę bitwę o pol

ską formę uparte panie z ul. Królew-
skiej. a. ·f. a. 

lnstytqt Kosmetyczny 

da FONSECA CAIADO 
Warszawa, Warecka 11, m. 4. Tel. 668-16. 

Wszelkie nowoczesne zabiegi kosmetyczne 
Elektroliza - Usuwanie brodawek, pigmentacji skóry, rozszerzonych 

naczyń krwionośnych. -- Einalje - Maquillage. 
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Pi~kną musisz być„. 
Nawet w blasku iyrandola 

Na ostatni artykuł wiele otrzymałam 
listów z których większość zawierała 
szereg zastrzeżeń 'i pytań. 

„Mamy być piękne, emaljowane, a 

cóż się stanie gdy staniemy Pod lampą 
i defekty wyjdą na jaw?". 

Jedna z pań ma brodawkę na nosie, 
druga bronzowe plamy na policzkach. 
Kilka pań skarży się na owłosienie ra
mion, a wiele znów na to, że siostrze
niec ciągle · zapytuje, dlaczego ciocia 
ma bródkię: i kole jak wujaszek. 

Pomimo więc, że przygotowałam do 
tego numeru bardzo świąteczny i po· 
godny artykuł, zmuszona jestem odło
żyć go na później, a narazie zająć się 
pożyteczniejszerni sprawami. 

Owłosienie rąk! i nóg jest w równej 
mierze przykre w 1ecie jak1 i zimą. O
brośnięte nogi i uda stanowią na pia· 
ży bardzo przykry widok, a owłosione 
ramiona będą zawsze w dysharmonji 
ze · strojną suknią wieczorową. 

W celu usunięcia zbytecznego owło· . 
sienia należy zastosować t. zw. „Cire", 
który w stanie ciepłym nakłada się na 
owłosione miejsca a potem zrywa wraz 
z porostem, „Cire" ma tą zaletę, że 
nie pobudza cebulek do dalszego roz· 
woju, jak to ma miejsce z innemi epi
latorjami, zestawiogemi z fosforu. 

Trudniej jest poradzić sobie z „wą· 
.s;ikiem i !bródką". W tym wypadku na· 
łeży usunąć tę fatalną dekorację elek

.trolizą. Zabieg ten wykonany popraw· 
1nie i ~odpowiednią aparaturą nie pozo
stawia najmniejszych śladów i leczy 
radykalnie tak zw. hyperhydrosis. Wy· 
maga on jednak bardro lekkiej ręki 
i dużego doświadczenia fachowego. 
Pacjentka •musi się uzbroić w dużą do
zę cierpiiwbści, gdyż taka radykalna 

kuracja trwa dosyć długo, zależnie od 
wielkości powierzchni, pokrytej wło
sami. Ponieważ jednak najładniejsza 
nawet twarzyczka oszpecona jest takim 

niepożądanym zaiostem, cierpliwość 
ze strony pacjentki nagrodzona jest 
aż nadto. · 

Brodawki, rozszerzone naczynia 
krwionośne i •pigmentację skóry usuwa 
się też zapomocą elektryczności (ko
agulacja) i zamrożenia śniegiem kwa-

so-węglowym. Bronzowe plamy na twa 
rzy i szyji usunąć można przez nie· 
zrównany „Lotion Antipheligue", któ
ry wybiela skórę, zamyka rozszerzone 

pory i <goi pryszcze. 
Wszystkie te kwestje nie mogą być 

jednak traktowane ogólnikowo. Każdy 
wypadek musi być indywidualnie zba· 
dany i leczony. Osobiście chętnie słu· 
żę radą. i pomocą w tych jak( i każdej 
innej sprawie. W ten sposób -„Repor
ter Filmowy" istotnie się Paniom 
przysłuży. 

B. da Fonseca Caiado 

Pesymiści twierdzą, że polska muzyka 
taneczna stoi niżej od .zagranicznej. -,'
Twierdzenie to nie odpowiada prawdzie. 
Nietylko kompozytorzy polskich przebo
jów mani są zagranicą (olbrzymia popu· 
larność w Anglji- Henryka Warsa), lecz 
również 'członkowie poszczególnych or • 
kiestr. Między muzykami angielskimi i bel· 
gijskimi mówi się wiele o bardziej popu
larnych muzykach polskich. 

W Polsce . do manych i lubianych Ili!· 
leży popularny Bernard ' Shimmy, zwany 
„królem jazzbandu", ;był on bowiem je
dnym z pierwszych, którzy . zastosowali 
w polskich orkiestrach tanecmych zag_ra" 
nieme instrumenty perkusyjne, na wzór ·A
meryki i Anglji. Występował pn rów
nież zagranicą w znanych orkiestrach, dzię
ki czemu jazzbandziści z tak popularnych · 
prkiestr, jak: Roy· Fox, Lew Stone, czy 
Jack Hylton, również o nim wi~ i in-
teresują się nim. , 

Bernard Shimmy, po pełnym sukcesów 
sezonie w (krynickiej „Patrii", przebywa 
obecnie w Warszawie, skąd ma zamiar wy
jechać zagranicę, gdzie otrzymał szereg pro
pozycyj do wybitnych zespołów. Zwolenni
cy jego mają jednak nadzieję, że polski 
„król jazzbandu" pozostanie w kraju przy- · 
najmniej przez okres karnawału, kiedy ło · 
brak jego bardzo dawałby się odczuwać. 



Najpopularniejszy 
fotograf 
stolicy 

„R A D I O T Y P" 

I POLECA NOWOCZESNE ZDJĘCIA I 
FOTOSY TEATRALNE i TECHNICZNE 

Warszawa 
Marszałkowska 131 

Ostatnie nowości 

oraz 

w sprzęcie fotograficznym 

aparaty 

błony 
płyty 
papiery 

laboratorjum wykwin
tnych prac amatorskich 

polec o 

Warszawa, Marszałkowska Nr. 111 
Tel. 5-83-58 

- Na tyczenie wysyłko pocztowo no prowi ncj ę -

KUPON 

uprawniający do otrzymania 2 bile

tów ulgowych w kinach w ~oznaniu. 

Kino-teatr „ADR IA" Lódź, Główna 1 
wyda 2 bilety u I g o w e za okazaniem kuponu 

„Reportera Fiimowego" 

watne do 5 stycznia 1935 r. 
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N 
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M 
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SERCE KINOTEATRU 
to pierwszorzędny p r oj e k t o r oraz 
d ź w i ę k o w a fotocela - przystawka 

komp letna fl:eiss 9hon 
Oczy widza rozkoszują się 
jasnością i wiernie oddaną 
plastyką obrazu, uszy zaś 
bezwzględną czystością 

naturalnego tonu 

TĘ WIELKĄ 

EMOCJĘ DAJE 
Z UKRYCIA KA-

BINY 

I PROJEKTOR 
O R 

ERNEMANN 
A Z 

Dźwiękowa Aparatura Fotocelowa 
marki ZEISS - IKON 

Każdy aparat projekcyjny, lub dźwiękowy jestf zaopatrzo
ny,oryginalną marką 

Wielki wybór operatów kinematograficzna-dźwiękowych, oraz wszel
kich części zapasowych posiadamy stole na składzie. lnstolaqe komplet 
ne kinoteatrów uskuteczniamy bezkonkurencyjnie szybko.Ostrzegamy 
W.P. Właścicieli Kinoteatrów, oraz Biura Filmowe przed nabywaniem 
podrabianych części do aparatów kinematograficznych, które nlszcz11 

Jeoeralna 

aparaty I rw11 taSmę • • „, Bepm111u11 ••a J~• 
Dom J S ~ 6 A l O w I ( Z Warszawa Moniuszki 2 Techniczno - Handl. • L li Telef.: 6.57-54, 6 57-55-

li 

Klno-te:itr ,,METRO'', Lódź, Przejazd 2. 
wyda 2 bilety u Ig owe za okazaniem kuponu 

„Reportera Filmowego" 
watne do 5 stycznia 1935 r. 

Kino-teatr ,,MUZA", Lódź. 
wyda 2 bilety u Ig owe po 1.09 za okazaniem 

„Reportera Fiimowego'' 
watne do 5 stycznia 1935 r . 

Teatr Świetlny „CASINO", Lódź. 
wyda 2 bilety u I g o w e po 1.09 za okazaniem 

„Reportera Filmowego„ 
watne do 5 stycznia 1935 r. 



REWJA! 

FARSA! 

OPERETKA! lecz film pełen barwnej, żywej TREŚCI 

AGE FILM 
BIURO KINEMATOGRAFICZNE 
Warszawa, Marszałkowska 111 
Tel. 5.38-78 - Adres telegr.: AGEFILM 

' ' . . DLA WSZYSTKICH ' ' • • FILM 

DWIE SIEROTY 
(Szczęście będzie jutro) 

Wspaniała kreacja dwóch najpiękniejszych artystek Francji 

ROSINE 
DERENE i RE NE E 

SAINTCYR 

~====R:=eż=ys=e=rja=:===M=A===U===R=l=C===E===T===O=~~U~R===N=E===U=R======= Ili 

. -Kino $wlatowld Kino Miejskie Kupony ulgowe Reportera filmowego I wyda 2 bilety najtańsze na wyda 2 bilety najtańsze na 
miejsca parterowe za oka- miejsca parterowe za oka-

ważne są codziennie z wyjątkiem premjer, zaniem • Reportera Film o- zaniem .Reportera Filmo-

niedziel, i świąt. 
wego·. wego". 

Ważny do 5 stycznia 1935 r . \ Ważny do 5 stycznia 1935 r. 

Kino Adria Kino FllharmonJa Kino Sokół 
wyda 2 bilety najtańsze na wyda 2 bilety po zł 1.70 wyda 2 bilety na parter po 
miejsca parterowe, za oka· na miejsca parterowe za 65 gr. za okazaniem zaniem • Reportera Fiimo- okazaniem • Reportera Fil-

. Reportera Filmowego·. wego. I mowego• . 
Ważny do 5 stycznia 1935 r. Ważny do 5 stycznia 1935 r. Ważny do 5 stycznia 1935 r. 

Kino Calsno 
wyda 2 bilety na parter ze 
zniżką 50 proc. za okaza-
niem • Reportera Filmowe-I go· . 
Ważny do 5 stycznia 1935 r. 

Prenumerata rocznie . zł. 6.50 
Półrocznie . . . . . „ 3.40 

Rękopisów redakcja nie zwraca 

OGŁOSZEŃIA ,-
Kolumna . . . . . zł. 500 

kolumny . . . . „ 260 
kolorowe o 50 proc. drożej 

ęto P. K. O. 28·828. 

Kino Majestlc Kino Stylowy 
wyda 2 bilety na parter ze wyda 2 bilety na parter po 
zniżką 50 proc. za okaza- zł. 1. 70 i na balkon po 1.25 
niem • Reportera Filmowe- za okazaniem 

go· · I . Reportera Filmowego·. 
Ważny do 5 stycznia 1935 r. Ważny do 5 stycznia 1935 r. 

Wydawca i Redaktor odi::"'W. - Józef Czyżyk 

Redaktor naczelny -- Adar F. Augustynowicz 

• 
Zakłady Graficzne „Feniks!',' W-wa, tel. 684-53. 

Kino Europa 
wyda 2 bilety ulgowe na 
miejsca parterowe za oka-
zaniem • Reportera Filmo-

wego•. 
Ważny do 5 stycznia 1935 r. 

Za okazaniem tego kuponu 

kasa kina dla Młodzieży 

4.15 (gmach kina Miejskie-

go) wyda 2 bilety za 50 gr. 

Redakcja i Administracja: 

Warszawa 

Złota Nr. 32 

Telefon 632-99. 

Oddział w llodzi : l!lolrkowska 110. 
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